
  
 

Rev. -  Side 1 af 8 

 

21. oktober 2020 
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2860 Søborg 
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Sted: Odense Eventyr Golf. 

 

Tilstede: Christian Nybroe (CN), Lasse Vedersø (LV), Mads Fuglsang (MF), 

Daniel Kvist (DK) og Ole Egholm (OE). Afbud fra Frederik Bentler (FB). 

 

 

1) Status økonomi, DM, sponsorater, medlemsklubber, DPF Liga 

 

Vi konstaterede, at vi i netop 23SEP20 rundede 190 padelbaner i Danmark, 

en fantastisk vækst fra udgangen af 2019, hvor Danmark havde 99 padelbaner. 

OE lavede også en opfølgning på vores interne ”mål” som vi satte os på vores 

første bestyrelses-/strategi-møde under corona-krisen: Her forventede den 

mest optimistiske af os, at Danmark ville nå 200 baner ved udgangen af 2020. 

Det bliver overgået med mange baner, konstaterede vi. Vi forventede også et 

sted mellem 300 og 450 padelspillere med spillerlicenser i DPF, og her er vi nu 

per 23SEP20 på 578 spillerlicenser, så også her har vi fået opfyldt vores 

vildeste forestillinger til 2020. 

 

Det går også godt med antallet af medlemsklubber i Dansk Padel Forbund, der 

er vokset fra 8 i starten af 2020 til nu 23 medlemsklubber i skrivende stund. 

Her forventede vi mellem 16 og 32 medlemsklubber ved årets udgang, og 

chancen for at den allermest optimistiske af os vinder er da stadig til stede, 

men her lander vi nok snarere indenfor skiven. 

 

Vi ligger stadig lidt svagere end forventet med antal rendyrkede padelspillere i 

vores medlemsklubber. Seneste umiddelbare optælling viste 1.621 rendyrkede 

padelspillere i vores 19 medlemsklubber den 23SEP20, stadig mere end en 

fordobling fra årsskiftet på 811, og vores fælles mål for 2020 på 2.000 spillere 

ser vi allerede nu også bliver mere end nået. Vi er dog enige om, at der stadig 

er et enormt ”mørketal”, idet vi estimerer, at omkring 20.000 danskere jævnligt 

spiller padel. Så der er stadig et kæmpe potentiale i at transformere 

padelsporten fra pay&play til en foreningssport. 

 

Omkring vores forventninger til hvor mange likes Dansk Padel Forbund har 

på Facebook ligger vi fortsat ”kun” i 1.496 i skrivende stund hvor vi forventer 

at lande i 2.000 ved årsskiftet. LV kom med konstruktive forslag til hvordan vi 

kunne få flere til at synes godt og følge os på facebook. 

 

Vores sidste og lidt mere skøre målsætning var omkring antal tilmeldte på 

facebookgruppen ”Danske Padel Entusiaster”, som er en gruppe, vi ikke selv 

kontrollerer. Her forventede vi 2.000 tilmeldte, op fra 1.217 20MAR20. 

Facebookgruppen er indtil videre ”kun” på 1.753 tilmeldte, så den runder 

såmænd nok også vores målsætning på 2.000 tilmeldte inden udgangen af året. 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde  
23. september 2020 

http://www.danskpadelforbund.dk/
mailto:Kontakt@danskpadelforbund.dk
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Endelig skal vi gentage vores glæde ved at vi har tegnet en sponsorkontrakt 

med Head omkring bolde og tøj til landsholdet og Dansk Padel Forbund i øvrigt, 

der løber i 6 år, og bør sikre, at vi får ganske få udgifter til netop landsholdstøj 

og bolde til turneringer arrangeret af DPF. 

 

Så på alle områder konstaterer vi en fremgang, der er helt ekstraordinær for 

en sportsgrens udvikling i Danmark, og som på mange måder overgår selv 

vores egne forventninger. MF foreslog, at vi snart skulle lave vores egen 2021-

forventningsquiz, og det kommer vi selvfølgelig til at gøre igen for 2021, selv 

om vi – lige som for 2020 – vil sikre, at vores officielle udmeldinger ikke 

forekommer oppumpede. Vi fastholder dog stadig vores officielle udtalelser om, 

at padelsporten bliver i top20-sportsgrene i Danmark i løbet af 2025. 

 

 

2) Forhold omkring afvikling af DM 

 

Vi ser frem til hele 6 weekender, startende 24OCT og sluttende 05DEC, med 

Danmarksmesterskaber, som vi afvikler i Dansk Padel Forbund. Steder for 

afvikling af DM er netop offentliggjort, og vi konstaterer med tilfredshed, at 5 

ud af 6 DM afvikles i Aarhus, og det sidste i Slagelse. 

 

I princippet vil vi gerne lægge mange af vores arrangementer hos vores 

medlemsforeninger, men vi konstaterer stadig, at de største og mest velegnede 

centre er på private hænder, og vi konstarerer også, at vi har fået lavet nogle 

gode aftaler med disse omkring afvikling af DM. 

 

Statistikeren OE gør også opmærksom på den meget interessante udvikling, at 

67% af landets padelbaner (127/190) nu ligger Vest for Storebælt. Det er 

op fra 54% (53/99) ved udgangen af 2019 og 42% (14/33) ved udgangen af 

2018. Med andre ord boomer padelbanebyggeriet på Fyn og i Jylland langt mere 

end i Københavnsområdet/Sjælland. Vores indtryk er også, at der er endnu 

mere efterspørgsel og dermed tryk på de eksisterende baner i 

Københavnsområdet end der er i Jylland. Med den aktuelle udvikling bliver det 

i hvert fald interessant at se, hvad vi kan stampe op af jorden af padel-

begavelser også i det jyske. 

 

Datoerne for afvikling af DM bliver som følger: 

 

24OCT20: DM for DPF klubmedlemmer – Match Padel Aarhus 

31OCT20: DM for Junior (U18, tidligst født 01JAN02) – i Match Padel Aarhus 

07NOV20: DM i Veteran Mix (senest født 31DEC75) My Padel Club, Slagelse 

21NOV20: DM i Veteran Herrer og Damer – Match Padel Aarhus 

28NOV20: DM i Mix – Match Padel Aarhus 

05DEC20: DM i Herrer og Damer – Padel Star, Aarhus 
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Tilmelding som altid via Rankedin. DM-afviklingsansvarlig bliver Lasse Vedersø, 

der i øvrigt forventer at være til stede til samtlige af Danmarksmesterskaberne. 

 

Der var også enighed om at vi skulle afvikle et mesterskab for Øst og et for 

Vest. Vi havde en længere diskussion om, hvorvidt Fyn skulle være med i Vest 

eller ej, og af hensyn til den allerede omfattende turneringskalender var vi også 

usikre på, om vi kunne afvikle begge arrangementer samtidigt. Det blev aftalt 

at LV sammen med OE og FB skulle afklare tid og sted. 

 

 

3) Sport Live vil gerne filme DM 

 

Vi har forhåbninger om, at der vil komme en form for TV-dækning af vores DM 

05DEC20 (det ”store” DM) af både TV2 og DR. En særlig filmkanal, Sport Live, 

har tilbudt at sætte kameraer op i adskillige vinkler på den vigtigste bane, hvor 

der afvikles finaler. Tanken er, at Sport Live netop sender live fra hele 

arrangementet, og at Sport Live kan videregive særlige klip – og selv sætte 

særlige klip sammen – som highlights fra DM i padel 2020. Sport Live har sagt 

ja til det hele, men de siger så pænt, at de stiller kun op og gør det hele gratis, 

hvis de bliver den eneste der stiller op og filmer i alverdens vinkler. SportLive 

siger dog, at de leverer gratis klip til større TV-udbydere, så længe de bliver 

akkrediteret for det. 

 

 

4) Firmaidrættens Dag 9. oktober – information fra Lasse 

 

Dansk Firmaidrætsforbund har med LV aftalt at Firmaidrættes Dag afvikles med 

padel-introduktion i 10 forskellige steder rundt i landet i samarbejde med Dansk 

Padel Forbund. Den samlede bestyrelse i DPF udtrykker glæde ved 

samarbejdet, hvor DPFs udsendte kompenseres for deres indsats. Det blev 

aftalt at vi giver spillerne et rør bolde (Head) hver, og at vi giver deltagerne 

mulighed for gratis oprettelse i Rankedin, som tak for den kompensation som 

DPF får fra Dansk Firmaidrætsforbund for samarbejdet. LV styrer DPFs 

deltagelse, og fordeling af opgaver på de forskellige centre. 

 

 

5) DM 2021 – datoer 

 

Vi har i bestyrelsen været opmærksomme på hvor vigtigt det er at melde datoer 

ud i god tid, og i denne langtidsplanlægning blev vi også enige om, stærkt 

opmuntret af LV, til at fastlægge datoer for afvikling af DM i 2021. At fastlægge 

datoer allerede nu er måske lidt for modigt, da vi endnu ikke har fået alle 

erfaringer af afviklingen af DM i 2020, som er vores tredje år, hvor vi afvikler 

DM i padel. Så der er en risiko for, at vi justerer datoerne når vi har afviklet DM 

2020. Vi blev dog enige om følgende datoer for 2021: 
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30OCT21: DM for medlemsklubber 

06NOV21: DM Junior + Veteran Mix 

13NOV21: DM Mix 

20NOV21: DM Veteran Herrer og Damer 

27NOV21: DM Herrer & Damer 

 

Hvis tilslutningen bliver stor, så forventer vi – ligesom i år - at tage fredagen i 

brug og ikke søndagen. Som ved DM i 2020 er det vores ambition, at det også 

bliver en form for ”fest” med mange deltagere til at se de afgørende finaler. 

 

 

6) DPF Sponsorevent 

 

Vi aftalte fredag den 29JAN21 klokken 15.00 til afvikling af vores 

sponsorevent. Hver sponsor inviteres med op til to deltagere og herefter spiller 

vi – med så mange fra bestyrelsen som muligt – i nogle timer, efterfulgt af 

uformelt samvær og en god middag. Vi håber på så mange af sponsorerne vil 

være med, og det forventer vi også, for hele arrangementet er på DPFs regning. 

 

 

7) DPF Junior landshold – herunder rejsestøtten 

 

CN har påtaget sig en særlig opgave med at stampe junior-talenter op fra hele 

landet, og DPF har besluttet sig for at arbejde for regelmæssig træning af 

padelsportens juniortalenter. Først træningssamling er i kommende weekend. 

 

Vi blev i bestyrelsen enige om, at DPF finansierer både baneleje og 

træneromkostninger til denne første samling. 

 

På sigt er det vores ambition, at forbundet finansierer både baneudgifter og 

trænerudgifter for både juniorer, seniorer og veteraner, men så længe vores 

forbund ikke får offentlig støtte kan vi ikke stille for mange garantier for 

fremtidig finansiering. Vi er dog i bestyrelsen enige om at prioritere 

finansieringen af et junior-landshold allerhøjst, hernæst et senior landshold og 

så lade veteranerne komme sidst i køen. 

 

CN styrer ungdomstræningen i samarbejde med vores valgte træner, Søren 

Ørding, samt det kommende juniorudvalg med Bine Hvid og Morten Lund. 

 

 

8) Sponsoraftaler ellers 

 

Vores generelle sponsorkoncept, som indtil videre kun har kostet 5.000 kr for 

et år, har givet 9 betalende sponsorer (og en 10. under referatskrivning), og 
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dermed hjulpet til at forbundet har kunnet afvikle generelle 

kontorholdsomkostninger. CN synes, at 9 sponsorer allerede er ganske mange 

at skulle have med, ikke mindst med tanker på, at vi i Head nu også har fået 

en hovedsponsor (til bolde og tøj). Efter en ganske lang og interessant 

diskussion omkring sponsorkoncepter blev vi enige om følgende: 

 

• Vi tager diskussionen omkring prisen på vores sponsorkoncept op til 

næste møde. 

• Vi er stadig interesserede i større sponsorater til vores DPF Liga, vores 

DM, til tryk på vores landsholdstøj og vores aktiviteter generelt. Disse 

forhandles dog individuelt og styres af FB. 

 

 

 

9) Sponsor Roll Up 

 

Det blev aftalt, at OE står for at få lavet en roll-up med de aktuelle sponsorer, 

som vi kan bruge til fotos ved vores DM og andre fremtidige turneringer. 

Sponsorer der tilkommer efter roll up produktionen, kommer med på næste 

produktion, der bliver i 2021. 

 

 

10) Dommeruddannelse og træneruddannelse 

 

CN forklarede, at vi stadig afventer FIP omkring at vi vil gennemføre FIP 

trænerkurser. CN rykker og OE rykker, og FIP forklarer forsinkelserne med, 

at de ikke vil lave aftaler om internationale kurser så længe vi ikke ved, hvordan 

corona-situationen er. Vi blev endvidere enige om, at vi skal have uddannet 

flere dommere. I skrivende stund er CN den eneste uddannede padeldommer 

i Danmark. Hvad angår trænerkursus sigter vi efter kurser primo 2021 og 

omkring dommeruddannelsen sigter vi efter ASAP. CN ansvarlig. 

 

 

11)  Støttepenge fra DIF via DTF  

 

For den samarbejdsaftale, der eksisterede mellem DTF og DGI, hvor det blandt 

andet var kontraheret, (afsnit 7), at ”Grundtilskud fra DIFs fordelingsnøgle til 

foreninger og medlemmer – baseret på indberetningerne – udbetales til DTF. 

Pengene allokeres herefter – ubeskåret – til udvikling af DPF…”. DTF mener ikke 

at skylde noglesomhelst penge til DPF for dette samarbejde, oprindeligt med 

forklaring af, at alle medlemmer alligevel var medlemmer af DTF, og 

efterfølgende, når det forholdes at hverken Odense Padel Klub eller Tåsinge 

Tennis & Padel Klub var medlem af DTF i 2019 men alene af DPF (vi har ikke 

engang undersøgt for resten af medlemmerne), og at DTF får midler for disse 

medlemsskaber fra DIF, mener DTF ikke, at de skylder nogle som helst penge. 
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Vi var i livlig debat om vi – for princippets skyld – skulle gå så langt som til 

sagsanlæg imod DTF, men da kontrakten – på trods af ovenstående ellers ret 

tydelige mening – er fyldt med snørklerier, herunder ikke mindst, at de midler, 

der skal gå ”ubeskåret til DPF” skal anvendes af DTFs egne konsulenter, der 

kan gøre det svært for en dommer at give os som den anklagende part ret. 

 

Beløbsmæssigt er vi ikke i det store, men i samarbejdsånd og den ”fremstrakte 

hånd” som DTF løbende siger de har mod os, så er vi fortsat i tvivl om, hvad 

der er for enden af den fremstrakte hånd…..  

 

 

12) Næste møde med DIF – vi venter stadig 

 

OE har kontaktet DIF flere gange for at vi får det ”mæglermøde” som er næste 

skridt i vores ansøgningsproces for at blive optaget i Danmarks Idrætsforbund. 

DIF insisterer på et mæglermøde mellem DPF og DTF med DIF ved bordenden, 

og vi har meldt os klar siden vi mødtes 19. august. DIF siger at mødet er lige 

på trapperne, og vi venter stadig. 

 

 

13)  Alliance med andre sportsforbund? 

 

Vi er enige om, at det er ærgerligt, at vi sidder med 21 medlemsklubber og 

nogle tusinde medlemmer – muligvis endnu flere klubber og medlemmer ved 

årets udgang, og formentlig endnu flere ved udgangen af 2021, som vi slet ikke 

kan få støtte til, fordi vi ikke er medlem af DIF og ikke er associeret noget andet 

sportsforbund, der er medlem af DIF. En associeringsaftale med DTF, der vil 

styre padelsporten, er for længst gjort utænkelig. Vi talte om hvilke forbund, vi 

eventuelt kunne lave en helt praktisk associeringsaftale med, vel vidende, at 

det muligvis ikke bakkes op af DIF, selv om de oprindeligt var med-arkitekter 

på aftalen mellem DPF og DTF. En associeringsaftale skulle dog hverken være 

for at få hjælp eller fordi vi egentlig ønsker at blive associeret med en anden 

sportsgren, men alene for ikke at gå glip af de støttekroner, som alle andre 

sportsgrene får. 

 

Vi kom ikke længere end til vores allerede afklarede ønske, nemlig at stå som 

eget selvstændigt forbund og gerne som medlem af DIF. Padelsporten fortjener 

et selvstændigt forbund og egen stemme. 

 

 

14)  Nationalt center for padel – vil vi, og hvordan? 

 

Mens der heldigvis findes masser af padelbaner rundt i landet findes der ikke 

noget ”nationalt center” og os bekendt ikke én eneste bane, der er indrettet til 
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”TV-bane” hvor spillere kan løbe ud af banen under kamp og tage bolden. En 

”TV-bane” kræver som minimum 2 meter ud til hver side ved indgangen til 

banerne, samt 4+4 meter på langs af banen fra netstolpen. Vi vurderer, at der 

allerede nu er behov for en ”TV-bane” da vi netop har live TV på vores DM og 

ser frem til en række større arrangementer i 2021, hvor vi ønsker TV-dækning. 

 

Problemet er, at vi på trods af den enorme banevækst med nu i nærheden af 

200 baner hverken har en ”TV-bane” eller noget der minder om et ”nationalt 

stadion”. 

 

Vi havde en længere principiel diskussion omkring hvordan vi kan sikre bygning 

af noget sådant. Dilemmaet for den der bygger er at det er dyre kvadratmeter 

der står tomme det meste af tiden og kun lejlighedsvis giver rigtigt højt afkast. 

 

Dilemmaet for os i Dansk Padel Forbund er, at vi meget gerne vil have det, men 

at vi skal passe på med, hvad vi til gengæld vil love det center, privat eller 

offentligt, der tager chancen og laver byggeriet. 

 

 

15) FEPA Circuit 2021 

 

FEPA planlægger en række internationale turneringer i Europa herunder også 

gerne i andre end de største medlemslande. DK tager sig af kommunikationen 

herom med FEPA for at se, om det er noget, som vi i Danmark skal byde ind 

på. 

 

 

16)  Hvad gør vi med etiske regler / advarsler / bortvisning / 

karantæner for usportslig opførsel? 

 

DM står for døren, og med kun en enkelt uddannet dommer og en forventning 

om langt flere kandidater til DM end vi har set de to foregående år, så er det 

meget vigtigt for padelsporten at vi får defineret nogle klare regelsæt, ikke kun 

de tekniske regler men også for adfærd på banen. Der må ikke herske tvivl om, 

at det er de bedste spillere der vinder, og der må ikke herske tvivl om, at man 

ikke kan få noget ud af at prøve at bøje tvivlsomme udfald til egen fordel. 

Egentlig har vi allerede taget stilling til det hele, og det fremgår af reglerne på 

vores hjemmeside, men der var enighed om, at vi generelt skal tjekke op på 

reglerne, sådan at det står knivskarpt for alle. Bestyrelsen bemyndigede LV og 

CN til i fællesskab at blive enige om, hvordan regler kan tydeliggøres, både i 

vores formuleringer og når DM gennemføres i løbet af efteråret. 
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17) Spiller man på den svage og smasher man på alle? 

 

Ja det er måske omsonst at skrive i et bestyrelsesreferat. Men vi gør det 

alligevel. For mens vi gerne strammer regler for ordentlig opførsel på banen, 

så er vi rørende enige om, at man under selve spillet naturligvis spiller bolden 

hen, hvor man har størst chance for at vinde (læs: herunder til den svage 

spiller), og at man, hvis man får mulighed for at smashe, smasher derhen hvor 

man vil. 

 

Hvis nogle i lokale kampe og hyggeopgør mener noget andet, er det glimrende, 

men i DPF-turneringer har vi fuld forståelse for, at man spiller på den svage 

part og smasher der hvor man synes smashen bliver sværest for modstanderen 

at tage. 

 

 

18)  Finansiering af særlige projekter 

 

Det blev aftalt af DK og OE skal stå for at se, om vi via fondsmidler kan sikre 

finansiering af enkeltprojekter indenfor padelsporten, herunder også gerne til 

den fortsatte udvikling af padelsporten, indtil vi en dag bliver optaget i DIF. 

 

 

19)  Vores hjemmeside 

 

Mens nogle mener, at vores hjemmeside www.danskpadelforbund.dk har brug 

for at se pænere ud, er der meget stor enighed om, at det er en fantastisk 

hjemmeside hvad angår indhold. Vi blev i bestyrelsen enige om, at hvis vi synes 

den kan blive endnu bedre, så må vi selv gøre noget ved det, for ressourcerne 

er til det i vores bestyrelse.  

 

 

20)  Lokale mesterskaber og Rankedin 

 

Vi havde en mindre diskussion om hvorvidt vi kan dele ranglistepoints ud til 

turneringer, hvortil ikke alle spillere i landet har adgang. Som fx 

Fynsmesterskaberne, andre lokale ligaer samt vores kommende turneringer i 

Øst og Vest. CN og LV sætter sig sammen og finder en model, der kan sikre, at 

turneringerne kan afvikles i Rankedin, give ranglistepoints og uden at dette gør, 

at aktive regioners mindre gode spillere kan løbe fra spillere i de 

landsdækkende turneringer. 

 

 

21)  Næste bestyrelsesmøde 

 

Bliver 28OCT20 kl 18-22 på Augustvej 60, 2860 Søborg. 

http://www.danskpadelforbund.dk/

